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Sterk bekymring for økte kostnader for 
kommunene ifm. oppgradering av nødnettet i 2019-
2020 

Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Orkidé – Nordmøre Regionråd er de tre regionrådene i 

Møre og Romsdal. Denne uttalen er utarbeidet på vegne av kommunene i fylket. 

 

Bakgrunn 

Det vises blant annet til uttalelser fra fylkesstyret i KS Møre og Romsdal og fra styret i 110-sentralen 

Møre og Romsdal KF 

Nødnettprosjektet i Norge ble ferdigstilt i 2016. Det er i dag staten v/Direktorat for 

samfunnssikkerhet og beredskap som eier 110-sentralenes oppdragshåndteringsystem. Det er nå 

blitt informert om at dette IKT-systemet må erstattes innen 2020 – få år etter implementering i Møre 

og Romsdal.  

Til nå har staten dekket systemets investeringskostnad gjennom Nødnett-prosjektet, men nå er 110-

sentalene v/kommunene bedt om selv å dekke reinvesteringen til nytt oppdragshåndteringssystem. 

Dette vil anslagsvis bety en engangskostnad på 10-15 millioner per 110-sental som må dekkes over 

kommunebudsjettene i Møre og Romsdal i 2019-2020 (inntil 56 kr per innbygger).  

Regionrådene i Møre og Romsdal er kritiske til at staten ikke lenger vil dekke kostnadene til 110-

sentralenes oppdragshåndteringsystem. Vi går imot ensidig brukerbetaling fra kommunene. Vi 

forventer en statlig finansiering.  
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Høringsuttalelse 

Regionrådene i Møre og Romsdal er av den oppfatning at Staten må ta ansvaret for investeringene 

som må gjøres når IKT-systemene i nødnettet må moderniseres få år etter implementering. Videre 

må det utarbeides en helhetlig og rettferdig finansieringsmodell som avklarer både eierforhold og 

kostnadsfordeling mellom Staten og kommunene. Etter vår oppfatning er nødnettet en nasjonal og 

statlig beredskapsoppgave som primært bør finansieres av staten. 

 

På vegne av regionrådene i Møre og Romsdal 

 

Kjell Neergaard Torgeir Dahl Jan Ove Tryggestad 
Styreleder  Styreleder  Styreleder SR 

Orkidé – Nordmøre Regionråd Romsdal Regionråd Sunnmøre Regionråd 
(sign) (sign) (sign) 
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